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Съюзен живот
І. На 21 и 22 май 2015 г. в София – хотел “Sofia-Plaza" се проведе Общо (делегатско)
събрание на СИБ, което обсъди и прие “Отчет за дейността на УС на СИБ за 2014
г.” и “Доклад за извършената работа в СИБ за периода 01.01. 2014 г. –31.12. 2014 г.”;
“Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ; “Отчет за изпълнението на Бюджета на СИБ
за 2014 г.”и “Бюджет на СИБ за 2015 г.” Извън дневния ред бяха споделeни мнения
за работата на организациите по социални проекти, обмени се опит на регионално
и общинско равнище, и се изслушаха предложенията на членовете (делегатите) за
подобряване социалния статус на хората с увреждания, за преодоляване на натрупаните
негативи в общественото мнение в годините на финансово-икономическата криза.
Извън дневния ред участниците в общото събрание бяха информирани от
председателя на СИБ г-н Красимир Коцев за дискусиите в Националния тристранен
съвет за провеждането на реформи в пенсионното и здравно осигуряване и
становището на ръководството на СИБ по проблемите на хората с увреждания.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
І. План за действие на България за прилагане на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания (2015 – 2020 г.) прие НСИХУ на изнесено заседание в гр.
Правец на 08.05. т. г. Заседанието беше ръководено от г-н Лазар Лазаров – зам.министър на труда и социалната политика.
В плана са посочени конкретни цели, дейности и източници на финансиране,
срокове за изпълнение, изпълнители и очаквани резултати. Той включва дейностите,
които не са изпълнени в периода на предходния план (2013 – 2014 г.), включително
и мерки за промени в нормативната уредба. Заложени са 8 стратегически цели,
свързани с органите за координация и мониторинг. Проектът се финансира по
програма ПРОГРЕС на Европейския съюз. Ще бъдат информирани работодателите
за възможностите да наемат хора с увреждания по различни проекти. Целта на Плана
е да се променят обществените нагласи по отношение на хората с увреждания, като
експерти са проучили и популяризират опита на страните с водещи практики в тази
област.
ІІ. С решения на Министерския съвет от 08.05. 2015 г. се подновява за срок от
3 години статутът на национално представителни организации в Националния
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съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) при Министерския съвет,
както следва:
-с Решение № 302 – Съюз на инвалидите в България;
-с Решение № 303 – Българска асоциация “Диабет”;
-с Решение № 304 –“Асоциация на родители на деца с увредено зрение”;
-с Решение № 305 – “Асоциация на родители на деца с увреден слух”;
-с Решение № 306 – Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”;
-с Решение № 307 – Съюз на слепите в България.
( решенията са публикувани в ДВ. бр. 35/ 15.05. 2015 г.)
ІІІ. Назначените в Театъра към Нов български университет актьори – хора с
увреждания поставиха пиесата от американския драматург Рич Орлоф комедията
“Забавно, като патерицата” с режисьор Ева Волцер. Пиесата е част от кампанията
на университета “Открий театъра – вход достъпен за хора с различни възможности”,
една от целите на която е развиване на инициативи и разработване на проекти за
работа с хора в неравностойно положение. В писмо до членовете на СИБ асистентрежисьорът Яна Стоянова – актриса в представлението сподели: “....Ще се радвам
на среща с вас, на която да споделим своите идеи и да обсъдим възможностите за
съвместна работа.”
УС на Столичната регионална организация на СИБ “Св. София” изрази
благодарност на ръководствата и колективите на Народния театър “Иван Вазов”,
на Театъра на Българската армия, на НАТФИЗ, на Сатиричен театър, на Софийска
опера и балет, на Софийска филхармония, на Национален музикален театър “Ст.
Македонски” за създадените добри условия за финансова и физическа достъпност на
членовете на СИБ до най-добрите образци сценичното и музикално изкуство.
ІV. Софийското метро е победител в конкурса за достъпна градска среда,
който се провежда под патронажа на Генералния секретар на Съвета на Европа
г-н Торнбьорн Ягланд и президента на Френската република г-н Франсоа Оланд.
Софийският метрополитен има осигурен достъп за хора с увреждания, като на
всичките метростанции има асансьори, а в новоизградените 27 станции са осигурени
минимум по два входа с асансьори.
Високото отличие беше връчено на зам.-кмета на София г-жа Албена Атанасова
на специална церемония в Париж, състояла се на 19.05. 2015 г.
(б.р. Поставяме въпроса пред контролните органи за ползването на
съоръженията само от хора с увреждания, бременни жени, майки с деца и
възрастни граждани).

І. Агенцията на хората с увреждания (АХУ) уведомява заинтересованите
физически и юридически лица, че регистрацията на специализираните предприятия
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и кооперации на хора с увреждания е безплатна, съгласно чл. 29 от Закона за
интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), както и вписването в Регистъра
на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. При
констатирани нередности се обръщайте писмено към ръководството на АХУ или
към ръководството на неправителствената организация на и за хора с увреждания,
на която предприятието (кооперацията) е колективен член.
ІІ. Стъпки за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински
изделия, помощни технически средства и приспособления, съгласно чл. 40 ал. 1 на
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:
Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия
/ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична,
неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.
Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия
(ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ.
- за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана
ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ
или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
- за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от
специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към
МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
Стъпка 3. Медицинският протокол се подава заедно с МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП)
по местоживеене за закупуване на медицински изделия, помощни средства и
приспособления.
Стъпка 4. До 17 дни ще Ви бъде издадена ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА
СОЦИАЛНА ПОМОЩ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят
сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/.
ВАЖНО!!! След издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да закупите веднага
медицинското изделие със собствени средства, като полагащата Ви се сума (до лимита
на помощта от ДСП) ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба
срещу представяне на издадените Ви от лицензирана фирма фактура и приемопредавателен протокол.
Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане
за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.
Видове
Условия за отпускане			
Експлоатационен
помощни 			
				
срок
		
средства									
		
												
Инвалидна		
Частична(пълна) парализа на долни
1 бр. на всеки		
количка		
крайници или други увреждания,
6 год.(за възрастни);
			
при които самостоятелното
3 год. (за деца до 18 год.)
			
придвижване е невъзможно

Парични
средства
отпускани
от АСП
486 лв
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Акумулаторна
Увреждане и на горните крайници,
инвалидна		
което не позволява самостоятелното
количка		
използване на количките и
		
ако лицето е физически и психически
		
годно да управлява такава количка.
Тоалетен стол
Частична (пълна) парализа на
и стол за баня долни крайници или			
комбиниран
други увреждания,
			
			при които самостоятелното
			придвижване е невъзможно.
Стол за баня 						
					
--- II --								

1 бр. на всеки 10 год.

1 бр. на всеки		
6 год.(за възрастни);
3 год. (за деца до 18 год.)
1 бр. на всеки
6 год.(за възрастни);
3 год. (за деца до 18 год.)

Тоалетен стол			
--- II ---			
1 бр. на всеки
									6 год.(за възрастни);
								
3 год. (за деца до 18 год.)
Антидекубитален При болни с тежки неврологични
1 бр. на всеки 3 год.
дюшек
заболявания, придружени с квадрипарези
			
или хемипарези, будна кома, усложнени
			
невромускулни заболявания, довели до
			
принудително залежаване в една и съща
			
поза, и терминално болни
Антидекубитална
възглавница			
--- II ---			
1 бр. на всеки 3 год

3019 лв

331 лв.

126 лв.

205 лв
372 лв

65 лв.

ІІІ. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради
общо заболяване се начислява в размер на 80 %, а за временна неработоспособност
поради трудова злополука в размер 90 % от средното брутно възнаграждение
или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигурителни
вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни
месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.
Дневното парично обезщетение не може да превишава среднодневното
нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
За дните, включени в периода от 18 месеца се взема предвид среднодневният
минимален размер на заплатата за страната за съответния период, ако лицето не е било
осигурено за общо заболяване и майчинство; ползвало е неплатен отпуск, който се зачита
за трудов стаж; ползвало е отпуск за отглеждане на дете; било е осигурено по закон на
друга държава, с която България има сключен съответен договор. (Виж чл. 41 на КСО).
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